WebShop til Bär originale reservedele

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Den nemmeste måde, at finde og bestille BÄR-reservedele på, der passer perfekt.

Vælg
WebShop

Indtast serienummer,
vælg kategori

Vælg reservedele

Indtast mængden
og ordren

Bär Cargolift WebShop tilbyder dig forskellige funktioner til at lette udvælgelse og bestilling af reservedele.
Vi vil gerne fremhæve to af disse funktioner i særdeleshed:

Interaktive eksploderede tegninger
Klik på materialet for at komme til den originale
Bär-reservedel.
Før musen hen over materialet for at vise
betegnelsen.

3D-illustrationer
Drej billedet ved at holde venstre museknap nede.
Zoom ind i billedet ved hjælp af musens hjul.

Desuden tilbyder Bär Cargolit WebShop praktiske værktøjer til bestilling af reservedele:

Bestilling af reservedele med serienummer
Detaljeret visning med stort
Produktbillede såvel som beholdning,
pris og yderligere information

Dokument download – for
eksempel kredsløbsdiagrammer –

Download det grundlæggende
software og konfigurationssoftware
til serienummeret

Har du prøvet det endnu? Vores nye, digitale katalog over reservedele!
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Vend siden digitalt, få mere at vide om BÄR originale reservedele og Bär Cargolift Service og klik på materialenummeret
eller billedet for at gå direkte til BÄR originale reservedele i Web Shoppen. Det bedste er at prøve det med det samme!
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Ekspertvedligeholdelse ved hjælp af WebShop
Ved vedligeholdelse støtter Bär Cargolift WebShop dig med vedligeholdelsesprotokollen til download. Desuden
kan du med få klik se og bestille alle vedligeholdelsesrelevante originale reservedele - specifikt for serienummeret
og det valgte vedligeholdelsesinterval. Mere præcist:

Vælg
WebShop

Indtast
serienummer

Vælg vedligeholdelse og
vedligeholdelsesinterval

6

YEARS
YEARS

Bestil serienummerspecifikke
reservedele til vedligeholdelse

SERVICE
SERVICE

Bestilling af reservedele uden serienummer
Forskellige søgemuligheder (Fuld tekst,
materiale nummer, Produktgruppe reservedele),
hvis serienummeret ikke er ved hånden

Ordre upload giver dig mulighed for at uploade
en csv-fil eller kopiere og indsætte artiklen og
mængden fra Excel i indkøbskurven

Bestillingsskabeloner i indkøbskurven
gør det muligt at implementere lagerordrer
hurtigt og nemt

Reservedelskataloger, uanset om det er et
billedkatalog med fotografier af Bär originale
reservedele eller produktgruppekataloger med
eksploderede tegninger

Reservedelskampagner kan kaldes op med
et enkelt klik

En butik, mange muligheder
Efter bestilling af reservedele
Spor ordrens leveringsstatus
i statuslisten

Download af ordredokumenter
i statuslisten

Garanti

Vend tilbage

Indsend et garantikrav,
og følg derefter kravet i
oversigten.

Bär tilbyder en gratis tilbageforsendelse til returnering i
Tyskland, Østrig og Holland –
hvad enten det gælder nye
originale Bär reservedele eller
til beskadigede dele under
garanti.

Servicedokumenter

Bär CargoCheck

Leder du efter teknisk serviceinformation eller elektriske
og hydrauliske diagrammer
til ældre Bär Cargolifts?
Reparationsinstruktioner eller
garantidokumenter? Du finder
det her!

Vores diagnostiske software
er uundværlig for den moderne
Cargolift-service. Den kan
downloades i Bär Cargolift
WebShop.
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